
Õppimise täiustamise kogemus: valikainete kursused

Õpetaja juhised
Seda õppimise täiustamise kogemust võib kasutada iga instituudi kursusega, välja arvatud põhikursused. See koosneb 
küsimustest, mis on tundides käimisel ja lugemismaterjali uurimisel tähtsad lisad. Kutsudes õpilasi uurima, rakendama, 
üles märkima ja jagama põhimõtteid ja õpetust, seejuures neid toetades, võib aidata neil tugevdada oma tunnistust ja 
süvendada pöördumist.

Koolituse saamiseks selle kohta, kuidas kasutada õppimise täiustamise kogemuse küsimusi, vaadake videot 
„Kuidas kasutada õppimise täiustamise kogemuse küsimusi” (4:30).

Video on saadaval aadressil lds. org/ go/ 454 ja „Evangeeliumi raamatukogu” rakenduses.

Vastavalt teie juhistele vastavad õpilased kolmele seitsmest küsimusest õpilase juhiste lehel. Õpilaste vastused peak-
sid põhinema peamiselt kursuse jooksul õpitul ja rakendatul. Kuigi mõnesid detaile õppimise täiustamise kogemuse 
läbiviimise kohta tuleb kohandada vastavalt klassile või õpilasele, võivad järgmised sammud aidata teil ja teie õpilastel 
hea kogemuse saada.

 1. Valmistuge
Enne kursuse algust vaadake üle küsimused ja tehke plaan õppimise täiustamise kogemuse läbiviimiseks. Teie ette-
valmistus võib kaasata viise, kuidas küsimusi klassile tutvustada ja kuidas selgitada ootusi seoses õppimise täius-
tamise kogemusega, näiteks õpilaste vastuste ülevaatamise ja esitamise kuupäevi ning vastuste pikkust ja formaati. 
Oleks soovitatav, et te vaatate õpilaste kolm vastust üle erinevatel enda valitud kuupäevadel kursuse jooksul.

 2. Küsimuste esitamine
Kursuse alguses andke igale õpilasele koopia küsimustest, mille leiate õpilase juhiste lehel. See annab õpilastele 
piisavalt aega semestri jooksul oma küsimuste vastuseid uurida, rakendada ja kirja panna. Aidake neil mõista õp-
pimise täiustamise kogemuse eesmärki. Sõnastage selgelt oma ootusi nende vastuste suhtes, sealhulgas vastuste 
ülevaatamise ja esitamise kuupäevi.

 3. Kontrollige
Julgustage ja abistage järjepidevalt kõiki õpilasi kogu kursuse jooksul, kui nad püüavad õppimise täiustamise 
kogemuse küsimustele vastata. Leidke viise, kuidas siduda küsimusi õppekavaga või lõimida neid klassi tegevus-
tesse. Võite lasta õpilastel töötada nende vastuste kallal klassis tunni ajal, mõnel muul ajal või mõlemat.

 4. Vaadake üle
Tuletage õpilastele meelde, et nad võtaksid kokku lepitud päevadel tundi kaasa vastused üles antud küsimustele. 
Paluge neil nende vastustes selgitada, jagada ja tunnistada seoses sellega, mida nad on kursuse jooksul õppinud 
ja rakendanud. Õpilastele võib olla kasuks vaadata vastuseid üle paarides või väikestes gruppides. Vajadusel võite 
paluda õpilastel nende vastuseid enne esitamist parandada.

 5. Esitage
Õpilased lõpetavad õppimise täiustamise kogemuse, esitades oma vastused kõigile kolmele küsimusele vasta-
valt teie ootustele. Kuigi teie tagasiside õpilaste vastustele on teretulnud, ei ole see kohustuslik. Märkige see info WISE 
hinneteraamatusse nende õpilaste kohta, kes oma vastused esitavad.

NB! Veenduge, et õpilased, kellel on erivajadus, puue või muu terviseprobleem, saavad osaleda õppimise täiustamise 
kogemuses teiste õpilastega võrdsetel alustel. Mugandustena võib näiteks anda õpilasele materjali suuremas trükis 
või audioversioonis, lubada kasutada ülesande täitmisel teiste abi, esitada vastuseid suuliselt või lasta dikteerida need 
kirjutajale või salvestusseadmele. Külastage veebilehte lds. org/ topics/ disability, et leida lisainfot erivajadustega inimeste 
abistamiseks.

https://www.lds.org/manual/elevate-learning-experience-general-elective-courses/elevate-learning-experience?lang=est&_r=1
https://www.lds.org/pages/mobileapps?lang=eng
https://www.lds.org/topics/disability?lang=eng&_r=1


Õppimise täiustamise kogemus: valikainete kursused

Õpilase juhised
Õppimise täiustamise kogemus koosneb küsimustest, mis on tundides käimisele ja lugemismaterjali uurimisele tähtsad 
lisad. Töötades nendele küsimustele vastamise kallal kogu kursuse jooksul, uurides, rakendades, üles märkides ja jaga-
des põhimõtteid ja õpetust, tugevdab see teie tunnistust ja süvendab teie pöördumist Jeesuse Kristuse evangeeliumisse.

Toetudes selle kursuse jooksul uuritud ja rakendatud õpetusele, põhimõtetele ja infole, vastake KOLMELE järgmisest 
seitsmest küsimusest. (Teie õpetaja võib teile teatud küsimused määrata.) Vastuseid kirjutades kaaluge soovitusi all too-
dud osas „Vastus”. Olge valmis õpitut ja rakendatut jagama, võttes oma vastused õpetaja poolt määratud kuupäevadel 
tundi kaasa.

 1. Kuidas olete oma Taevaisa paremini tundma õppinud?
 2. Mis on teil aidanud paremini mõista Jeesust Kristust ja Tema lepitust ning neile toetuda?
 3. Kuidas on tugevnenud teie tunnistus evangeeliumi taastamisest?
 4. Mis on aidanud teil paremini valmistuda templiõnnistuste saamiseks?
 5. Millised tõed sellest kursusest on õnnistanud teie elu?
 6. Kuidas olete tugevdanud oma tunnistust - - - - - - - - - - - - - - - ? (Õpetaja valib selle küsimuse jaoks põhimõtte 

või õpetuse.)
 7. Kuidas on teie elu paranenud tänu suuremale mõistmisele - - - - - - - - - - - - - - - ? (Valige üks järgnevatest 

õpetusteemadest.)
 a. Jumalus

 b. Päästmisplaan

 c. Jeesuse Kristuse lepitus

 d. Taastamine

 e. Prohvetid ja ilmutus

 f. Preesterlus ja preesterluse võtmed

 g. Talitused ja lepingud

 h. Abielu ja perekond

 i. Käsud

Vastus
Kaaluge igas vastuses kaasata järgmist:

• Tooge välja õpetus, mis on teie jaoks sellel kursusel osalemise jooksul tähendusrikkamaks muutunud.
• Selgitage õpetust oma sõnadega, pühakirjakohtadega või elavate prohvetite sõnadega.
• Jagage kogemust, milles olete hiljuti tundnud õpetuse väge oma elus.
• Jagage, kuidas teie kogemus on süvendanud teie pöördumist Kristuse evangeeliumisse.

NB! Kui sul on erivajadus, puue või terviseprobleem, siis räägi oma õpetajaga, et ta võiks teha mugandusi, mis aitaks sul 
selle õpikogemuse lõpetada.
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